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Rewitalizacja – ważna część 
myślenia o rozwoju

‼ Narzędzie zahamowania wielu niekorzystnych 
zjawisk i zapobiegania ich skutkom

‼ Czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków 
życia 

‼ Promowanie idei „powrotu do miast” (zwartych, 
niskoemisyjnych, przyjaznych do życia)
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CELE REWITALIZACJI W PERSPEKTYWIE 2014-2020:

Według Unijnej Strategii na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
Społecznemu „Europa 2020”:

‼ walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu, wspieranie gospodarki charakteryzującej się
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną.

Według Umowy Partnerstwa:

‼ wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

‼ ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego
dysproporcjami w dostępie do usług publicznych,

‼ włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne
i zdegradowane,

‼ poprawa jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze
i społeczne danego obszaru.
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CELE cd.

Według Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2020:

‼ pobudzenie rozwoju gospodarczego obszarów miejskich w oparciu
o endogeniczne czynniki oraz aktywność mieszkańców,

‼ przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanych społecznie,
ekonomicznie i środowiskowo obszarów miejskich,

‼ zamianę dotychczasowych funkcji obszarów miejskich na nowe,
prowadzące do ożywienia gospodarczego i społecznego, podniesienia
jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego
i kulturowego jak również zwiększenia potencjału turystycznego
i kulturalnego,

‼ poprawę ładu przestrzennego i lepszego wykorzystania przestrzeni dzięki
opracowaniu kompleksowych, skoordynowanych, wieloletnich programów
odnowy, rewitalizacji i zagospodarowania przestrzennego,

‼ poprawa jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze
i społeczne danego obszaru. 4



WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

‼rozumiane jest jako wykluczenie z życia społeczno-
gospodarczego spowodowane ubóstwem oraz jako
wykluczenie z dostępu do usług publicznych warunkujących
możliwości rozwojowe

‼określane jest względem możliwości i warunków
uczestnictwa osoby w życiu społecznym i gospodarczym.
Oznacza wymuszoną uwarunkowaniami wewnętrznymi lub
zewnętrznymi, np. ubóstwem, bezrobociem,
niepełnosprawnością, brakiem dostępu do wysokiej
jakości usług publicznych, izolację jednostek lub grup
społecznych od zbiorowości i instytucji współczesnego
państwa 5



UBÓSTWO

‼stanowi poważny problem społeczny

‼rozumiane jest jako uzyskiwanie dochodów poniżej
ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na
granicy minimum egzystencji określonego przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych w 2017 r. ustalone zostało na
poziomie 574 zł dla osoby samotnie gospodarującej
oraz 489 zł dla osoby w rodzinie (z dwojgiem dzieci),
a dla samotnego emeryta 544 zł

‼ jest wynikiem głównie bezrobocia,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego, a także uzależnień 6



Umowa Partnerstwa – Cel Tematyczny 9
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

‼ Formułuje wyzwania związane z zapewnieniem warunków dla
właściwej rewitalizacji, tj. zintegrowanego, kompleksowego
oraz przygotowanego i prowadzonego z uwzględnieniem
realnej partycypacji społecznej przeciwdziałania procesom
degradacji obszarów dotkniętych kryzysem

‼ Działania rewitalizacyjne powinny mieć charakter
kompleksowy i wynikać z programów rewitalizacji,
uwzględniających krajowe ramy przygotowane przez ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego

‼ Interwencja planowana w ramach Celu Tematycznego 9 jest
ukierunkowana na realizację celów Strategii Europa 2020
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa

‼ Wsparcie w ramach CT 9 będzie kierowane do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym 7



Cd. Umowa Partnerstwa 

‼ Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR w ramach
Celu Tematycznego 9 mają na celu włączenie
społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne
i zdegradowane

‼ Sukces działań podejmowanych w ramach CT9 wymaga
prowadzenia kompleksowych i przemyślanych
działań, oddziałujących na ryzyka socjalne, stanowiące
główne przyczyny ubóstwa i wykluczenia

‼ Realizowane projekty winny być ukierunkowane na
rozwiązanie indywidulanych problemów
społecznych, gospodarczych i przestrzennych
zdiagnozowanych na obszarach zdegradowanych

8



Cd. Umowa Partnerstwa 

‼ Działania w obszarze rewitalizacji w PI 9b finansowane
z EFRR będą mogły dotyczyć między innymi przebudowy
lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów,
terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania
im nowych funkcji społecznych, gospodarczych,
edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

‼ Obszary rewitalizowane będą wyznaczane
z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych,
ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów
społecznych na danym obszarze
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Cd. Umowa Partnerstwa 

‼ Realizacja CT9 odbywać się ma w oparciu o wyznaczone
obszary deficytowe, zidentyfikowane na podstawie
wybranego zestawu wskaźników odnoszących się do
sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki
terytorialnej, w szczególności uwzględniać wskaźniki
dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, poziomu
edukacji

‼ Kluczem do osiągnięcia celu związanego z redukcją
ubóstwa i wykluczenia społecznego jest wsparcie
integracji osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową
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Negocjacje RPO WP 2014-2020 
z Komisją Europejską

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9B WSPIERANIE REWITALIZACJI FIZYCZNEJ, 
GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ UBOGICH SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH MIEJSKICH

I WIEJSKICH

‼ W odniesieniu do integracji społecznej i zwalczania ubóstwa
(…)Planowana pomoc powinna być dopracowana, aby lepiej
odzwierciedlić potrzebę koncentracji i przyczynić się do realizacji
krajowego celu zmniejszenia ubóstwa w ramach Strategii Europa 2020

‼ Jak podkreślono w Umowie Partnerstwa, interwencje planowane
w ramach tej osi priorytetowej powinny mieć kompleksowy
i zintegrowany charakter. Dlatego też współfinansowane operacje
powinny wykazywać komplementarność z priorytetami
inwestycyjnymi EFS i być powiązane z zagadnieniami włączenia
społecznego i ograniczania ubóstwa, a także przyczyniać się do
zwiększenia możliwości znalezienia zatrudnienia.
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NEGOCJACJE cd.

‼ Operacje powinny być realizowane na obszarach deficytowych
określonych na podstawie wybranego zestawu wskaźników dotyczących
sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki terytorialnej (gminy).
(…) trzeba w sposób należyty uwzględnić wskaźniki dotyczące ubóstwa,
wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np.
lokalny wskaźnik rozwoju społecznego. Interwencja powinna być
powiązana z konkretnymi problemami terytorialnymi, które są
potwierdzone za pomocą właściwych wskaźników społeczno-
gospodarczych

‼ We wszystkich projektach otrzymujących wsparcie należy wziąć pod uwagę
dostosowanie infrastruktury i sprzętu do potrzeb osób
niepełnosprawnych
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NEGOCJACJE cd.

‼ Jak określono w Umowie Partnerstwa, rozwój usług społecznych wspierany
z EFS i EFRR powinien być zgodny z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi
dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz ze strategią
ograniczania ubóstwa(…)Pierwszeństwo należy przyznać działaniom,
które mają na celu rozwój usług opieki świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności, z uwzględnieniem tendencji demograficznych
i potrzeb terytorialnych. W przypadku gdy istnieje jednak potrzeba wsparcia
dla infrastruktury, wsparcie ze środków EFRR powinno być powiązane
z procesem integracji społecznej i deinstytucjonalizacji.
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Rewitalizacją NIE są… pojedyncze 
działania dotyczące modernizacji 

infrastruktury oraz remontu 
pojedynczych budynków lub obiektów 

położonych na obszarach 
zdegradowanych!!!
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Rewitalizacja to nie…

RemontRewaloryzacja

ModernizacjaReutylizacja Adaptacja

Restauracja RekultywacjaRekonstrukcja
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Oddziaływanie EFS: 

wymiar społeczny 
i gospodarczy 

Oddziaływanie 
EFRR: 

wymiar 
infrastrukturalny

Rewitalizacja to …



‼ Wsparcie dla osób z obszarów rewitalizowanych, ze
szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

‼ Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych poprzez dotacje na tworzenie
przedsiębiorstw społecznych i „usługi
towarzyszące’ – ukierunkowanie dotacji na
przedsiębiorstwa społeczne zlokalizowane na
obszarach rewitalizowanych i na „nowe funkcje”
obszarów, zatrudnienie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 17

Cel szczegółowy UP – włączenie społeczności zamieszkujących obszary 

peryferyjne i zdegradowane – realizowany jest przez kompleksową rewitalizację 

zdegradowanych obszarów (PI 9b oraz właściwe PI EFS)



‼ Usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone
przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (usługi
animacyjne, inkubacyjne, biznesowe) – wymogi dotyczące
ukierunkowania wsparcia na obszary zdegradowane,
zwiększenie intensywności niektórych działań (np.
animacyjnych)

‼ Tworzenie klastrów przedsiębiorstw społecznych

‼ Lokalizacja siedzib dla przedsiębiorstw społecznych
/ klastrów / OWES w rewitalizowanej przestrzeni

‼ Wykorzystanie różnorodnych usług aktywnej integracji
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Cd. 

‼ Odbudowanie i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu lub

‼ Odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy

‼ Usługi wsparcia rodziców w opiece i wychowaniu dzieci
i młodzieży, jako profilaktyka wykluczenia społecznego –
świetlice, ogniska wychowawcze, koła
zainteresowań, także specjalistyczne usługi: socjoterapia,
terapia, logopeda
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Cd. 

‼ Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
(starszych i osób z niepełnosprawnościami),
w szczególności:

- formy dzienne np. dzienne domy dla seniorów

- formy „rodzinne” np. rodzinne domy pomocy

‼ Poprawa dostępu do usług w postaci mieszkań
wspomaganych (w tym chronionych) np. mieszkania
treningowe dla osób bezdomnych, mieszkania wspierane dla
osób starszych
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Rewitalizacja w ramach RPO WP 2014-2020:

CEL = osiągnięcie spójności wewnątrzregionalnej

Działania rewitalizacyjne sprzyjać będą poprawie

spójności społecznej i terytorialnej na obszarach

społecznie zdegradowanych i realizowane będą

w oparciu o kompleksowe i zintegrowane

programy rewitalizacji, uwzględniające wymiar

społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny.

Działania rewitalizacyjne, w tym związane

z rewitalizacją przestrzenną, będą podporządkowane

celom społecznym związanym z redukcją ubóstwa

i wykluczenia społecznego. Celem działań

infrastrukturalnych będzie poprawa jakości życia

mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze

i społeczne danego obszaru.
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Rewitalizacja w ramach RPO WP 2014-2020:

‼ Działania infrastrukturalne powinny być
podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych
problemów społecznych

‼ Oczekuje się opracowania kompletnych projektów
dotyczących rewitalizacji społecznej, fizycznej,
gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej

‼ Finansowanie infrastruktury w przedsięwzięciach
dotyczących rewitalizacji musi stanowić element
uzupełniający dla realizacji celów społecznych
finansowanych z EFS
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Rewitalizacja w ramach RPO WP 2014-2020:

‼ Wsparcie w ramach Działania 6.3 i Działania 6.5
przekazywane będzie wyłącznie na projekty dotyczące
kompleksowej rewitalizacji wspieranej z dwóch
funduszy – wybierane w oparciu o programy
rewitalizacji (działania inwestycyjne z EFRR
podporządkowane rozwiązywaniu zdiagnozowanych
problemów społecznych)

‼ Przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane
z EFRR powinny wykazywać komplementarność
z EFS i być powiązane z realizacją celów w zakresie
włączenia społecznego i walki z ubóstwem
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Rewitalizacja w ramach RPO WP 2014-2020:

METODY PREFERENCJI DLA PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH:

‼ Konkursy poświęcone wyłącznie projektom rewitalizacyjnym,

‼ Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla ZIT,

‼ Konkurs dedykowany dla MOF

‼ Możliwość realizacji projektów partnerskich i hybrydowych 
(zgodnie z art. 33 i 34 ustawy wdrożeniowej).



Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
i Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej  -
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Celem działań są: Ograniczone problemy 

społeczne na terenach zdegradowanych

Kwota przeznaczona na realizację ww. działań wynosi 52, 4 mln 

euro, w tym na:
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‼ Projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj.
zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany
na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązany z treścią
i celami programu, zgłoszony do objęcia albo objęty
współfinansowaniem UE z jednego z funduszy
strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach
programu operacyjnego.

‼ W PI 9b (Działanie 6.3 i Działanie 6.5) wszystkie
projekty muszą wynikać z programów rewitalizacji
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Projekt rewitalizacyjny



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

e-mail: drp@podkarpackie.pl
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